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KRONIKA WYDARZE Ń 
(LISTOPAD – MARZEC ) 

KOLUMBIA /WIELKA BRYTANIA – WIZYTA PREZYDENTA JUANA MANUELA 
SANTOSA W WIELKIEJ BRYTANII  

1 listopada 2916 roku prezydent Kolumbii Juan Manuel Santos udał się 
z trzydniową oficjalną wizytą do Wielkiej Brytanii. Prezydent, któremu towarzy-
szyła żona spotkał się z królową Elżbietą II oraz premier Theresą May. Kolumbię 
i Wielką Brytanię łączą silne związki ekonomiczne. Spośród krajów europejskich, 
Wielka Brytania jest największym inwestorem w Kolumbii i trzecim importerem 
produktów kolumbijskich w Europie (po Hiszpanii i Holandii).  

NIKARAGUA – WYBORY PREZYDENCKIE I PARLAMENTARNE  

6 listopada odbyły się w Nikaragui wybory prezydenckie oraz parlamentar-
ne. Wzięło w nich udział 68% uprawnionych do głosowanie. Z sześciu kandydatów 
do urzędu liczyło się zaledwie dwóch - starający się o reelekcję sandinista José Da-
niel Ortega Saavedra i liberał Máximo Rodríguez Martínez. Zgodnie z przewidy-
waniami zdecydowane zwycięstwo odniósł Ortega (72,44%), zaś jego przeciwnik 
osiągnął poparcie na poziomie 15,03%. Ponadto Nikaraguańczycy wybierali 90 de-
putowanych do jednoizbowego parlamentu oraz 20 przedstawicieli do Parlamentu 
Środkowoamerykańskiego. Sandinistowski Front Wyzwolenia Narodowego 
(FSLN) zapewnił sobie 71 mandatów, zaś Liberalna Partia Konstytucyjna (PLC) – 
czternaście. 

KUBA – ZMARŁ FIDEL CASTRO 

25 listopada zmarł w Hawanie w wieku 90 lat były prezydent, przywódca 
rewolucji kubańskiej Fidel Castro (1926-2016). Następnego dnia, na Placu Rewolu-
cji w Hawanie odbył się wiec z udziałem około pół miliona Kubańczyków, którzy 
w ten sposób żegnali swojego długoletniego przywódcę. 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 4 grudnia na cmentarzu Santa Ifigenia 
w Santiago de Cuba. Do tego też dnia trwała żałoba narodowa. Przez dwa dni Ku-
bańczycy mogli wpisywać się do księgi kondolencyjnej wystawionej na Placu Re-
wolucji w Hawanie. Trumna z prochami zmarłego przywódcy została przewieziona 
z Hawany do Santiago pokonując w ciągu czterech dni około 1000 km. Tam złożo-
na została do niewielkiego grobowca w pobliżu mauzoleum poświęconego ofiarom 
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ataku na koszary Moncada. Pogrzeb miał charakter prywatny; odbył się w obecno-
ści rodziny i najbliższych przyjaciół, bez udziału mediów. Jedynym państwowym 
akcentem stało się 21 salw honorowych oddanych przez artylerię w trakcie pogrze-
bu. W czasie żałoby flagi narodowe na gmachach administracji państwowej były 
opuszczone do połowy masztu, zaś radio i telewizja nadawały wyłącznie programy 
informacyjne i historyczne. 

W tym samym czasie, Kubańczycy zamieszkali w Miami na Florydzie ra-
dośnie świętowali śmierć Castro na ulicach miast do późnych godzin nocnych. 

Raúl Castro ogłosił, że zgodnie z wolą zmarłego, nie będzie możliwe mani-
festowanie kultu jednostki poprzez stawianie pomników czy nazywanie imieniem 
zmarłego ulic, instytucji itp. 

ARGENTYNA – ZARZUTY KORUPCYJNE DLA BYŁEJ PREZYDENT 
CRISTINY  FERNÁNDEZ DE K IRCHNER  

W końcu grudnia byłej prezydent Argentyny postawiono zarzuty korupcyj-
ne związane z nieprawidłowościami przy rozstrzyganiu przetargów na zamówienia 
publiczne. Cristinę Fernández de Kirchner oskarżono, że w latach swojej prezyden-
tury (2007-2015) wykorzystywała swoją pozycję do ustawiania przetargów w pro-
wincji Santa Cruz w Patagonii na południu Argentyny pod zaprzyjaźnionego biz-
nesmena, szefa firmy BTP.  

Wymiar sprawiedliwości nakazał zamrożenie majątku byłej prezydent 
o łącznej wartości 600 mln euro. 

HAITI – POTWIERDZENIE WYNIKÓW WYBORÓW PREZYDENCKICH  

Dopiero w styczniu 2017 roku Tymczasowa Rada Wyborcza oficjalnie po-
twierdziła wyniki listopadowych wyborów prezydenckich i uznała nowym prezy-
dentem Haiti 48-letniego Jovenela Moise’a, przedsiębiorcę-eksportera bananów re-
prezentującego Haitańską Partię Tèt Kale (PHTK) . Zwycięzca uzyskał w pierwszej 
turze 55,67% głosów, zaś jego kontrkandydat, Jude Celestin (przedstawiciela Alter-
natywnej Ligi na rzecz Postępu i Emancypacji Haiti – Lapeh) – zaledwie 19,52% 
głosów. O ważności wyborów przesądził Sąd, który rozpatrzyć musiał skargi opo-
zycji zarzucające partii Moise’a liczne oszustwa wyborcze. Zaprzysiężenie prezy-
denta elekta miało miejsce 7 lutego 2017 roku. Opozycja w trakcie zaprzysiężenia 
protestowała przed budynkiem Zgromadzenia Narodowego. 
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KUBA/USA – KONIEC PREFERENCYJNYCH WARUNKÓW DLA KUBA ŃSKICH 
IMIGRANTÓW  

Tuż przed końcem swojej kadencji, prezydent Barack Obama ograniczył 
możliwości starania się o stały pobyt w USA nielegalnym imigrantom z Kuby. Od 
tej pory obywatele Kuby, którzy nielegalnie dostaną się do Stanów Zjednoczonych, 
będą odsyłani do swego kraju, tak jak jest to praktykowane w stosunku do nielegal-
nych imigrantów z innych państw. Przestała zatem obowiązywać polityka automa-
tycznego przyznawania prawa pobytu tym Kubańczykom, którzy dotarli do USA 
(tzw. zasada „sucha stopa/mokra stopa). Władze Kuby przyjęły tę decyzję z zado-
woleniem.  

WENEZUELA – KOLEJNE PRÓBY ODWOŁANIA PREZYDENTA NICOLASA MADURO 

W styczniu, zdominowane przez przedstawicieli partii opozycyjnych Zgro-
madzenie Narodowe Wenezueli wezwało Nicolasa Maduro do ustąpienia z funkcji 
prezydenta. Zgromadzenie zarzuca mu niedopełnienie obowiązków prezydenckich 
i doprowadzenie do kryzysu gospodarczego kraju. Politycy opozycji i przedstawi-
ciele rządu spotkają się, aby omówić kwestie rozwiązania kryzysu gospodarczego 
i politycznego w Wenezueli. W tym samym czasie partie opozycyjne wezwały do 
ogólnokrajowego protestu przeciwko rządom prezydenta Maduro, mimo że ubiegło-
roczny, wrześniowy masowy protest ok. miliona obywateli, którzy domagali się 
przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania prezydenta nie został przez rząd 
uwzględniony. Prezydent Maduro zaskarżył działania parlamentu do Sądu Najwyż-
szego, a ten przyznał mu rację. Jednak wkrótce potem, przewodniczący Parlamentu 
zwrócił się do rządów państw latynoamerykańskich o poparcie na forum Organiza-
cji Państw Amerykańskich rezolucji starającej się załagodzić kryzys polityczny, go-
spodarczy i instytucjonalny, który wstrząsa Wenezuelą. Wybory prezydenckie za-
planowane są na grudzień 2018 roku.   

MEKSYK /USA – PREZYDENT MEKSYKU ODWOŁAŁ SPOTKANIE Z PREZYDENTEM 
USA DONALDEM TRUMPEM  

Prezydent Meksyku Enrique Peña Nieto odwołał planowane na 31 stycznia 
spotkanie robocze z niedawno zaprzysiężonym prezydentem Donaldem Trumpem. 
Decyzja ta była reakcją na słowa amerykańskiego prezydenta, który zalecał prezy-
dentowi Meksyku rezygnację z tego spotkania, o ile Meksyk nie wyrazi zgody na 
budowę muru granicznego i nie sfinansuje tej inwestycji. Prezydent Peña Nieto za-
pewnił jednocześnie, że Meksyk nadal jest zainteresowany szeroką współpracą ze 
Stanami Zjednoczonymi. 
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CHILE – FALA POŻARÓW PUSTOSZY KRAJ  

Od stycznia władze chilijskie informowały o rosnących kosztach pustoszą-
cych kraj pożarach. Kwota na naprawę szkód, a także na odszkodowania dla ofiar 
żywiołu wynieść może ponad 360 mln USD. 

Od połowy stycznia do początków lutego 11 osób straciło życie, 7471 po-
zbawionych zostało dachu nad głową, jako że ogień zniszczył 1640 domów. Pożary 
doprowadziły do całkowitej dewastacji części terytorium Chile. 

EKWADOR – WYBORY PREZYDENCKIE I PARLAMENTARNE  

19 lutego w Ekwadorze odbyły się wybory prezydenckie i parlamentarne, 
w których udział miało obowiązek wziąć niemal 13 mln obywateli. 

Zgodnie z sondażami wyborczymi, które na zwycięzcę typowały 63-
letniego polityka z lewicowej partii Sojusz País Lenina Moreno, to właśnie on uzys-
kał największą, choć niewystarczającą do wygrania w pierwszej turze, liczbę gło-
sów (39,36%). Na drugiej pozycji uplasował się Guillermo Lasso Mendoza – kan-
dydat z ramienia konserwatywnej koalicji zwanej Ruchem CREO, Kreowanie Moż-
liwości, który uzyskał 28,09% głosów. 

2 kwietnia miała miejsce druga tura, w której nieznaczną liczbą wygrał Le-
nin Moreno (51,16% w stosunku do 48,84%).  

W wyborach parlamentarnych Ekwadorczycy wybierali 137 przedstawicieli 
do Zgromadzenia Narodowego oraz 5 deputowanych do Parlamentu Andyjskiego. 
Sojusz País uzyskał większość absolutną (74 mandaty), zaś drugą siłą w jednoi-
zbowym parlamencie, z 34 mandatami, został Ruch CREO. Trzeci wynik (15 
miejsc) uzyskała Partia Chrześcijańsko-Społeczna.  

BOLIWIA – ZWI ĘKSZENIE AREAŁÓW LEGALNYCH UPRAW KOKI  

W ciągu zaledwie dwóch dni Kongres Boliwii przegłosował ustawę zwięk-
szającą areał legalnych upraw koki. Nowe uregulowania podwyższają obszar upraw 
do 22 000 ha (od 1986 roku było to 12 000 ha, a od 2004 roku tymczasowa umowa 
zezwalała na uprawy o powierzchni 20 000 ha). Opozycja jest zdania, że ustawa ta 
jest pogwałceniem umów międzynarodowych, zgodnie z którymi Boliwia deklaro-
wała utrzymanie powierzchni do 12 0000 ha. Boliwia jest trzecim światowym, po 
Kolumbii i Peru, producentem koki. 
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